
วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10)  11.10-12.00 คาบ 4 (12.00-12.50) คาบ 5 (12.50-13.40) 13.40-14.00 คาบ 6 (14.00-14.50) 14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ English คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา English: T.Eddie 1. Computer ครูน ้าทิพย์
องัคาร ลูกเสือ/ยวุกาชาด ภาษาไทย ว่ายน ้า English คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ Reading: T.Wanpen 2. นาฏศิลป์  ครูตรีนุช
พธุ สวดมนต์ English ภาษาไทย มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ คณิตศาสตร์ 3. สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพรหมจกัร 

พฤหสับดี คณิตศาสตร์ Reading ภาษาไทย ศิลปะ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 4. ว่ายน ้า ครูสญัชยั
ศุกร์ English สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 5. ทศัศิลป์ ครูก าธร

วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10)  11.10-12.00 คาบ 4 (12.00-12.50) คาบ 5 (12.50-13.40) 13.40-14.00 คาบ 6 (14.00-14.50) 14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ Reading วิทยาศาสตร์ English: T.Eddie 1. Computer ครูน ้าทิพย์
องัคาร ลูกเสือ/ยวุกาชาด ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ English สงัคมศึกษา Reading: T.Wanpen 2. นาฏศิลป์  ครูตรีนุช
พธุ สวดมนต์ ว่ายน ้า คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English วิทยาศาสตร์ 3. สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพรหมจกัร 

พฤหสับดี มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ English ประวติัศาสตร์ 4. ว่ายน ้า ครูสญัชยั
ศุกร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English สงัคมศึกษา 5. ทศัศิลป์ ครูก าธร

วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10)  11.10-12.00 คาบ 4 (12.00-12.50) คาบ 5 (12.50-13.40) 13.40-14.00 คาบ 6 (14.00-14.50) 14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ว่ายน ้า วิทยาศาสตร์ Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา English: T.Eddie 1. Computer ครูน ้าทิพย์
องัคาร ลูกเสือ/ยวุกาชาด English คณิตศาสตร์ มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ ภาษาไทย Reading: T.Wanpen 2. นาฏศิลป์  ครูตรีนุช
พธุ สวดมนต์ คณิตศาสตร์ English ภาษาไทย สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 3. สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพรหมจกัร 

พฤหสับดี คณิตศาสตร์ English คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา ประวติัศาสตร์ ภาษาไทย 4. ว่ายน ้า ครูสญัชยั
ศุกร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ English 5. ทศัศิลป์ ครูก าธร

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย 

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                    *ช้ันประถม 2/3          ครูประจ าช้ัน ครูกนกพร   พันธ์ศิริ

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย 

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                    *ช้ันประถม 2/2          ครูประจ าช้ัน ครูขวญัตา   แสนค า

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                    *ช้ันประถม 2/1          ครูประจ าช้ัน ครูจิระพร  สุนทรเจริญ

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย 

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม



วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10)  11.10-12.00 คาบ 4 (12.00-12.50) คาบ 5 (12.50-13.40) 13.40-14.00 คาบ 6 (14.00-14.50) 14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ คณิตศาสตร์ ว่ายน ้า ภาษาไทย English วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา English: T.Eddie 1. Computer ครูน ้าทิพย์
องัคาร ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา English Reading: T.Wanpen 2. นาฏศิลป์  ครูตรีนุช
พธุ สวดมนต์ คณิตศาสตร์ Reading มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ ภาษาไทย 3. สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพรหมจกัร 

พฤหสับดี ศิลปะ คณิตศาสตร์ English คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ 4. ว่ายน ้า ครูสญัชยั
ศุกร์ สุขศึกษา English คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 5. ทศัศิลป์ ครูก าธร

วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10)  11.10-12.00 คาบ 4 (12.00-12.50) คาบ 5 (12.50-13.40) 13.40-14.00 คาบ 6 (14.00-14.50) 14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ ว่ายน ้า ภาษาไทย English วิทยาศาสตร์ English: T.Eddie 1. Computer ครูน ้าทิพย์
องัคาร ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ English ภาษาไทย สงัคมศึกษา ประวติัศาสตร์ Reading: T.Wanpen 2. นาฏศิลป์  ครูตรีนุช
พธุ สวดมนต์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ English ภาษาไทย สงัคมศึกษา 3. สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพรหมจกัร 

พฤหสับดี มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ สุขศึกษา English คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 4. ว่ายน ้า ครูสญัชยั
ศุกร์ Reading คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 5. ทศัศิลป์ ครูก าธร

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย 

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                    *ช้ันประถม 2/5                  ครูประจ าช้ัน ครูชนิดาพร  ดวงพิลา

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย 

เตรียมตวั
กลบับา้น
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ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                    *ช้ันประถม 2/4          ครูประจ าช้ัน ครูรุ่งนภาภร  จินดาวงษ์


